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تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در روابط 

 با بالروس
   1 علی اکبر جعفری
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 چکیده

بسترهای همکاری مشترک جمهوری اسالمم  ایالراو ب بالمربه سالب سالتر  سالتر   ترینمهم

 ، دیپلماسال  مناستات دب سشور شده است این است سب هر دب سشور در حوزه سیاست خالارج

ره ربابالط در باقال،، دیپلماسال  فرهنگال  در  سالت. انالددادهفرهنگ  را سرلوحب ربابط خود قرار 

یافتالب ب سالتر  ایبیالهه، در جهت توسعب ربابط ب ارتتاطات در بین سشالورها جایگالاه المللبین

 بب ایهاربزا از یک او عنو بب ردیده است. دیپلماس  فرهنگ   هاملّتب  هادبلتهمسوی  میاو 

 ملال  مناف،ل حصوب  تقویتپشتیتان  سیاست خارج  سشورها سب هنر م در نررت قد  یریرسا

فالال  مشالالترک، فهالالم ب معر هالالایهمکاری بسالالترهایرا برعهالالده دارد، در فالالراهم نبردو  هارسشالالو

. بسزای  دارد تأثیر هادبلتفرهنگ  ب نیز تثتیت ربابط حسنب میاو  هایارز ب تتادل  هافرهنگ

 دیپلماسال  فرهنگال  وگونالب بب این باقعیت، سؤال اصل  پهبهش حاضر این است سالببا توجب 

پهبهش  هایافتبی؟ باشددر ارتقای تعاممت وندبجه  میاو ایراو ب بمربه تاثیر ذار  تواندم 

ز رهیافالت نرالری ااطمعات بب رب  تتیین  ب با استفاده  لیتحل ب بیتجز ب از اسناد  یریبهرهبا 

فرهنگال   در صالورت توانمندسالازی دیپلماسال سالب ، بیانگر نو اسالت الملل بین ربابط فرهنگ 

در  را هالاهمکاریجمهالوری اسالمم  ایالراو ب بالمربه دب سشالور خواهنالد توانسالت سال و  

ع موجر توسعب دهند ب در مجمومختلف فرهنگ ، سیاس ، اقتصادی بب طور فزاینده  هایحوزه

 .ارتقای مناف، ب مصالح مل  متقابل شوند
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 مقدمه

سننالد ها قدرت یک سشالور را خلالم م در تحوالت نرام بین الملل عوامل  سب برنیند نو

نستت بب  ذشتب متحول شده اسالت. در عصالر حاضالر نقالش عوامالل دیرمالادی قالدرت 

ربد. بالر همالین افالزاری پالیش مال نرم سننده است ب مفهوم قدرت بیشتر بب سالمتتعیین

رسالن وهالارم ب پالز از ممحرالات « مؤلفالب قالدرت فرهنگال »رسالد، اساه، بب نرر م 

دهد سب در بسیاری مواقال، ، سیاست خارج  را تشکیل م «امنیت »، «اقتصادی»، «سیاس »

 یرند. با توجب بب شرایط ب جایگالاه جمهالوری اسالمم  سب مؤلفب دیگر از نو نشأت م 

المللال  ایالن سشالور در قالالر ای ب بینب تحوالت سیاس  ب مذهت  در نرام من قب ایراو

سند تا امنیالت پویالای  را در بعالد فرهنگال  بالب دیپلماس  فرهنگ  باز ب شفاف تم  م 

رسد بازیاب  جایگاه تمدن  ب فرهنگ  جمهوری اسمم  ایراو نمایش بگذارد. بب نرر م 

تواند در بهتود ربابط های دیپلماس  فرهنگ  م ظرفیت الملل  با استفاده ازدر عرصب بین

 الملل بسیار مهم ب سار شا باشد.سیاس ، اقتصادی ب اجتماع  سشور در عرصب بین

از میاو سشورهای اربپای شرق ، جمهوری بمربه در دیپلماس  سیاست خالارج  

لالب ابلالین ایراو از جایگاه مهم  برخوردار است. دبلت جمهوری اسالمم  ایالراو از جم

سشورهای  بود سب پز از اعمم استقمل بمربه از اتحاد شوربی سابم، اسالتقمل ایالن 

( با این سشالور 1993ماره  18)برابر با  1372سشور را بب رسمیت شناخت ب در اسفند 

ربابط سیاس  برقرار نمود ب سفیر اسربدیتب ایالراو در بالمربه تعیالین شالد. پالز از نو 

اعالمم  هانالبیزمی دبجانتب در تمالام  هایهمکارور برای توسعب مقامات عالیرتتب دب سش

. در جریاو ابلین سفر رئیز جمهور بمربه بب جمهوری اسمم  ایراو اندنمودهنماد   

سفارت جمهوری  متقابمً، سفارت بمربه در تهراو  شایش یافتب ب 1376در اسفند ماه 

ب در جریاو سالفر بزیالر  1379اه سال بهمن م 11اسمم  ایراو در مینسک نیز در تاریخ 

ی بعالد تعالاممت ب هاسالالبقت امور خارجب ایالراو بالب بالمربه افتتالا   ردیالد. طال  

ی مشورت  بین دب سشالور در سال و  مقامالات عالیرتتالب در تهالراو ب مینسالک هانشست

بر زار شده است. همچنین، ربابط پارلمان  بین جمهالوری اسالمم  ایالراو ب جمهالوری 

و ابتدای برقراری ربابط سیاس  دب سشور شکل  رفتب است. عمبه بر نو بمربه از هما

ی قضای  میاو دب دبلت توسالعب پیالدا هایهمکار ربه دبست  پارلمان  ایجاد شد ب نیز 
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های همکاری در ابعالاد مختلالف میالاو دب ب موافقتنامب هانامبتفاهمسرده است. هم اسنوو 

ملت در عرصب ربیاربی   -فرهنگ  دب دبلت سشور بجود دارد. از نرر هویت تاریخ  ب

الملل  دارای نقاط اشتراک زیالادی هسالتند. ینبدر راهترد مل  ب   رمداخلبی هاقدرتبا 

ی هالامکاوی فرهنگ  مل ، طتیعالت زیتالای دب سشالور، هانموزهبجود عناصر فرهنگ  ب 

  دب تاریخ  ب  ردشگری فرهنگ ، ارتتاطات علمال  ب عمیالم دب ملالت ب اراده سیاسال

ها، توسعب ربابط فرهنگال  ب تقویالت رایزنال  فرهنگال  را یهمکارتواند س ح  مسشور 

ی موجالود خالود در هالاتیظرفدب دبلت تاسنوو از همالب  رسد م ستر  بدهد. بب نرر 

. بالا توجالب بالب ایالن مسال لب ب خالم  انالدندادهتوسعب مناف، مل  متقابل مورد استفاده قرار 

شود این است سب دیپلماس  فرهنگال  در سیاسالت   م موجود سؤال  سب در اینجا م ر

تواند در ارتقای مناف، مل  دب دبلت تأثیر ذار باشد؟ خارج  ایراو ب بمربه وگونب م 

ی ری شکلهای فرهنگ  دب سشور، ظرفیترب  تتیین  سند بب پهبهش حاضر تم  م 

ی فرهنگ  هاتیفعالدر حوزه ایراو ب بمربه  ربابط فرهنگال ، عملکردهالا ب اقالدامات

راهکارهای الزم برای ارتقای منالاف، ملال  متقابالل دب سشالور را مورد بررس  قرار دهد ب 

 ارائب نماید.

 

 . رهیافت نظری1

 پذیر امکاو بین الملل  ب مناستات جهاو سیاست بضعیت از عمیم درک رسدم  نرر بب

 صالورتتندی هالای ب دینها اثرات ساختارهای بب توجب بر عمبه سب نو مگر بود نخواهد

 با ارتتاط در فرهنگ  ربابط . یرد توجب جدی قرار مورد نیز فرهنگ  موضوعات قدرت،

شالود. دیپلماسال  فرهنگال  تتالادل م  م الر  نرم قدرت ب فرهنگ  دیپلماس  مفهوم دب

 هایجنتالب دیگالر ب اعتقادات ها،سنت ها،ارز  نرام زند  ، افکار، اطمعات هنر، شیوه

 نید.ها بب منرور تقویت تفاهم متقابل بب حساب م ملت-بلتمیاو د فرهنگ

الملالل از جایگالاه مهمال  های فرهنگ  در م العالات ربابالط بینبر این اساه، نرریب

برخوردار هستند. بب همین دلیل نق ب شربع نو در این پهبهش بب بررس  مفاهیم فرهنگ 

فاً دربالاره فرهنالگ بحال  یابد. هدف نرریب فرهنگ  تنها این نیست سب صراختصاص م 

پردازی درباره نو است. ای از مصادیم نو بب دست دهد، بلکب بب دنتال نرریبسند یا سیاهب
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 ساختاری م ر  شده،« ریچاردند لیتو»الملل سب توسط بنابراین، نرریب فرهنگ  ربابط بین

ایالن  (Lebow, 2008) الردد. الملالل ارائالب م برای م العب سیاست ب نرریب ربابالط بین

های انگیالز  ب الملالل بالر پایالب نرریالبانگارانب بی از ربابالط بیننرریب با نرریالب سالازه

سیالد أیاب  یوناو باستاو شکل  رفتب است. این نرریب بر نیاز انساو بب عزت نفز تهویت

دهد سب وگونب این عامل بر رفتار سیاس  در تمام مراحل رشد اجتماع  دارد ب نشاو م 

سنند مورد توجالب وهار متغیر اساس  سب نیازهای بشری را منعکز م  اثر ذار است. لیتو

بنیاو ب عقالل. ایالن متغیرهالا بالب هالم بنیاو )معنوی(، اشتهابنیاو یا ترهدهد؛ رب قرار م 

تواو بب درجات متفابت در یک باحالد یالا نرالام پیوستب هستند ب هر وهار محرک را م 

الملالل سالل ب یافتالب ب بر ساختار تفکر نرام بینمشاهده سرد. بب نرر اب، متغیر اشتهابنیاو 

الملل بنیاو نهالاده اسالت. لیتالو بالر ایالن اعتقالاد اسالت سالب انداز اصل  در ربابط بینوشم

ای از نرالام انگاری بنالت سالاختار مالادی دارنالد ب نمونالبلیترالیسم، مارسسیسالم ب سالازه

نهادینب شالده اسالت. بالب سنند سب اساه نو در متغیرهای اشتهابنیاو الملل را تداع  م بین

 یرند؛ بلکب بیشتر بالب عنالواو  رای  ب لیترالیسم متغیر معنوی را در نرر نم نرر بی باق،

شود. این ربیکردها هویت سنشگراو را دیرمهم ب هدف برای پیشترد قدرت نگریستب م 

 .(;(Rösch & ned lebow, 2017: 138 (Lebow, 2008, 558) داننالدربط م بال 

نرر بی در بح  خرد هروب جامعب بب سالمت عقالل  الرایش داشالتب باشالد  همچنین، بب

بنیالاو های اشالتهابنیاو ب رب تر خواهد بود. زمان  سب عقل سنترل خود را بر انگیزهباثتات

دهالد سالب بنیاو سالو  م الملل هراه)معنوی( از دست بدهد احتمال د ر ون  نرام بین

 الردد. بالا عدالت  را تداع  م   ب ب نرمحرست معکوه از نرم ب عدالت بب سمت ب 

بجود این، در پز هر یک از این متغیرها فهم  نهفتب است سب بب همکاری، منازعب ب یالا 

این  بر این اساه،د. ها پتانسیل ایجاد نرم را دارنانجامد؛ ب هر یک از نوخ رپذیری م 

های متنالوع ر جنتالبتواننالد دسننالد سالب م متغیرها الگوها ب مفاهیم  را بب مالا عرضالب م 

شخص ، عموم  ب فکری زند   بب سار  رفتب شوند؛ ب از طریم نو ن اهانالب بالب جهالاو 

 تری از اشالراف ب تساللط دسالت یالابیماطراف خود باسنش نشاو داده ب بب س ح متعال 

بنابراین، بر اساه متغیالر  (.211: 1392)دهقان  فیربزنبادی، طالت  نران  ب نورمحمدی، 

دیپلماس  فرهنگ  بب عنواو ابزار قدرت نرم، سشالورها رری فو  الذسر، معنوی ربیکرد ن
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سازی در پیشترد ربابط ب مناستات، تأمین مناف، ملّ  را در فهم متقابل فرهنگ  ب پشتوانب

سنالد. تحالول در عرصالب جهالان  شالدو، امنیالت ب نرم برای همکاری بیشتر تردیالر م 

تر شده است تا ارز  ب اهمیت دیپلماس  های مذهت  سها ب در یریالملل، نانرام بین

 تر شالودالملالل بااهمیالتفرهنگ  بر اساه  فتگو، تفاهم ب تعامل در ساختار ربابط بین

(mcclory, 2017: 114)این تفاسیر، دیپلماس  فرهنگ  جمهوری اسمم  ایراو سالب  . با

م  همراه با پیام اسم -برنمده از اراده ملت ایراو ب نمیختب بب فرهنگ، تمدو ب هنر ایران 

ها ب سشورهای نزاده جهاو جایگاه ب انقمب اسمم  در عصر معاصر است، در بین ملت

هالای فرهنگال  ایالراو ب ای بب خود اختصاص داده اسالت. بنالابراین، فعالیتاهمیت بیهه

تواند بر اساه نرریب فرهنگ  ربابط بین الملل متتن  بر متغیرهالای معنالوی بمربه م 

تو مورد ارزیاب  قرار  یرد. از نرر ریچاردند لیتو تأسیالد بالر نرریالب فرهنگال  ریچاردند لی

 یرها نیسالت. بالر های اقدام ب تصمیمالملل بب معنای نادیده  رفتن سایر انگیزهربابط بین

 یری های معنوی بب عنواو یک  از متغیرهالای مالؤثر در ربنالد تصالمیماین اساه، انگیزه

ها تا حدبدی زیادی مغفالول اسنوو در ربابط میاو دبلتنید سب تسنشگراو بب حساب م 

مانده است. از اینرب، نادیده  رفتن این متغیر مهم پرهزینب خواهد بود. بر اساه نخالرین 

تالواو  فالت  الرایش سنشالگراو دبلتال  ب دیردبلتال  بالب الملالل م های ربابط بیننرریب

 شود.نگ  بسیار بااهمیت تلق  م های فرهها ب انگارهپایب، بابرها، ایدهمتغیرهای معنویت

تواو  فت دیپلماس  فرهنگ  ایراو ب بالمربه در دب جنتالب قابالل بر این اساه، م 

تتیین است: ابل، شناخت هر یک از طرفین نستت بب اصول ب متالان  فکالری، فرهنگال ، 

های های یکدیگر. دبم، معرف  ب شناساندو این اصول، متان  ب ارز ها ب قابلیتظرفیت

ری ب فرهنگ  بب همدیگر. بنابراین، بر اساه این رهیافت فکالری فعالیالت در حالوزه فک

تواند بب مفاهمب بیشتر ب متقابل منجر شود ب بب تدریج ستر ملت م  -فرهنگ  دب دبلت

تر ب پایدارتر فرهنگ  جمهوری اسمم  ایالراو ب بالمربه شالود. ریزی ربابط عمیمپایب

های ی این قابلیت را خواهد داشت تا در سایر حوزهتعمیم ربابط فرهنگ  بب لحاظ نرر

 اقتصادی هم بب طور فزاینده تسری یابد. -سیاس 
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 . سازوکار دیپلماسی فرهنگی1-1

ها، اطمعالات، هنالر، نلها، ایدهها، انگارهدیپلماس  فرهنگ  عتارت است از متادلب اندیشب

شالوند. الملل سشورها محسوب م ها سب بسیلب ارتتاط بینها، بابرها، سنتدانش، مهارت

سشورها درک ب فهم متقابل  از یکدیگر پیدا سننالد ب -سنند تا ملتها سمک م این مؤلفب

های یکدیگر بهتر یکدیگر را بفهمند ب بهتر شناخت صحیح ب درست از فرهنگ ب ارز 

ب بالب ای از دیپلماسال  اسالت سالبتوانند باهم ارتتاط برقرار سنند. دیپلماس  فرهنگ  حوزه

برقراری، توسعب ب پیگیری ربابط سشورها با یکدیگر از طریم فرهنگ، هنالر ب نمالوز  

(. در دیپلماس  فرهنگ  مخاطتاو نو افراد مشخص  از یک 48: 1396)سیمتر،  تأسید دارد

جامعب هستند نب سل یک جامعب. دیپلماس  فرهنگ  برای سشورهای بزرگ ب قدرتمند این 

تا از این نوع دیپلماس  بب عنواو ابزار اصل  خود ب بب مثابب  نبردفرصت را بب بجود م 

 یری سنند ب از این طریم بتوانند بب ایفا ری مؤثری در خصالوص نقالش قدرت نرم بهره

خود در صحنب نرام بین الملل بپردازند. در دیپلماس  فرهنگ  نفوذ حاصالل از برقالراری 

های ر از راه ارتتاطات نوین ب رسالانبربابط فرهنگ  با عموم افراد یا شهربنداو یک سشو

شود تا تصویر خوب ب مناسر ب حت  ها تم  م  ردد سب ط  نوجمع  حاصل م دستب

بنابراین، دیپلماسال   (.113: 1388نل  از یک سشور در جهاو ترسیم  ردد )خرازی، ایده

ردد؛  فرهنگ  فرنیند مؤثری است سب در نو فرهنگ یک ملت بب عرصب جهان  عرضب م 

تواند ابزار بسیار خالوب  بالرای برداری از دیپلماس  فرهنگ  م رسد سب بهرهب بب نرر م 

دیپلماسال   الملل باشالد. همچنالین،ها در نرام بینسسر ب ارتقای اعتتار ب جایگاه دبلت

ها با سایرین را فالراهم ای سازبسار افزایش تفاهم دبلتتواند بب عنواو بسیلبفرهنگ  م 

 تواو بب شر  زیر برشمرد:ترین نو را م همسازد، سب م

برجستب سردو نقش ب تأثیر فرهیختگاو ب دانشمنداو تالاریخ  ذشالتب ب معاصالر  .1

سشور در پیشرفت علم ب ادب در س ح جهاو ب استفاده از شهرت، محتوبیت ب موقعیت 

نا، های جهان  ب ماند اری ووو موالها برای اهداف راهتردی دیپلماس  فرهنگ . وهرهنو

توانند در این حوزه برای سشورها ب ملل حافظ، ابن سینا، شکسپیر، لوی  پاستور ب دیره م 

 منتسر خود ایفای نقش نمایند.

سشورها ب تالربیج نو از -های نهفتب در زباو ب ادبیات دبلتاستفاده از طرفیت .2

اع الای های مهم جهاو ب نیز طریم تأسیز رشتب زباو ب ادبیات سشور متتوع در دانشگاه
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های منرم ب مستمر تحصیل  در س و  عال  بب منرور اشاعب فرهنگ ب زباو سشور بوره

 (.174: 1393در س ح جهاو )دهشیری، 

المللال  در سنالار شالرست فعالال در هالای بینحضور مؤثر در مجام، ب همایش .3

ها، الملل ب نیز بر الزاری مالنرم نمایشالگاههای هنری ب برزش  بینرخدادها ب جشنواره

 ها ب همایشگاه فرهنگ  در سشور مقصد.ها، سار اهدهمای  ر

هالای ها ب تربیت دیپلماتهای فرهنگ  بب دیپلماتتأسید بیهه بر ارائب نموز  .4

 فرهیختب ب نشنا با نقاط قوت ب ظرائف فرهنگ  هر دب سشور متدأ ب مقصد.

انالدازی مراسالز سشورشناسال  ب ایجالاد ایالن سرسال  در سرانجام سمک بالب راه .5

مدت بب سارشناس  دانشگاه  های م العات  سوتاههای معتتر جهاو در سنار فرصتگاهدانش

منداو بب فرهنگ ب ادب سشور متتوع با هدف جذب نختگاو ب اصالحاب فکالر ب ب عمقب

(. بنالابراین، دیپلماسال  فرهنگال  139: 1384خان ، اندیشب از سشورهای مقصالد )حسالن

های تاریخ ، علم  ب هنری یالک قوه ب قابلیتهای بالتواند عرصب ظهور همب ظرفیتم 

های فرهنگ ب های از قتیل ادبیات، شعر، سینما، موسیق  ب سایر زیرشاخبسشور در حوزه

 هنر شود.

 
 

 های دیپلماسی فرهنگی ایران. شاخص1-2

فرهنگ ایران  ب اجتماع فرهنگ  ایراو پیش از دبراو معاصر، نزدیک بب سب هالزار سالال 

ا  را از دست نالداده ب نالوع  خودن الاه  ط  این دبراو دراز، پیوستگ پیشینب دارد ب 

فرهنگ  ب تعلم بب فرهنگ ایران  همیشب در ذهن مردم ایراو حضور داشتب است؛ اما این 

های های علم  در سدههای تاریخ ؛ نوین، علم  ب عین  نیست ب با پیشرفتنوع ن اه 

ط سنون  بب دالیل  ونا وو اقتصادی، جهان  ب اخیر همگام نتوده است. از این رب در شرای

ریزی های  رببب رب است، در صورت برنامالبداخل  سب جمهوری اسمم  ایراو با والش

فرهنگ  در داخل ب استفاده از نو بب عنواو اهرم تأثیر ذار در شرایط فعل  جهان  در قالر 

فزایش ن اه  ب درک ایراو با تواند بب ارتقای س ح ربابط متقابل ب ادیپلماس  فرهنگ ، م 

سایر سشورهای جهاو، مثتت ارزیاب  شود. لذا با توجب بب این، برخال  از تأثیر الذارترین 

توانالد در دیپلماسال  فرهنگال  جمهالوری های فرهنگ  ب ظرفیت تمدن  سب م شاخص
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 ها اشارهاسمم  ایراو اثر مثتت  ذاشتب ب در نخر هم قدرت نرم نو را افزایش دهد، بب نو

بندی بزارت فرهنگ ب ارشاد اسالمم ، بر اساه طتقب. (51: 1396خواهد شد. )سیمتر، 

های اصل  فرهنگ جمهوری اسمم  ایراو در قالر طتقات ذیل تفکیک برخ  از شاخص

 شده است:
ها، واپ فرهنگ مکتوب )شامل ستاب، نشریات ادباری ب دیر ادباری، ستابخانب -1

 ب نموز (.

 نمایش )ت اتر(. -نما ب عکزرادیو ب تلویزیوو، سی -2

موسیق ، ادبیالات، معالارف، میالرار فرهنگال ، برز ،  ردشالگری، هنرهالای  -3

 های فرهنگ  خارج از سشور.تجسم ، محیط زیست ب فعالیت

 (.233: 1395امیری ب محمدی، بودجب فرهنگ )صالح  -4

ها در مسیر عملکردهای فرهنگ  دبلت بوده ب ابعاد فرهنگال  ب عمالوم  این شناسب

تواند در سازد. همچنین ربیکردهای باال م نگ جمهوری اسمم  ایراو را نمایاو م فره

بالر ربی   یری شود سب در ادامبجهت اهداف پهبهش در زمینب فرهنگ، سنجش ب اندازه

  ردد.ها تأسید م برخ  از نو
 

 . جایگاه فرهنگ در سیاست خارجی ایران2

مهم ب مهم  در تحقم اهداف مناف، مل  در عصر حاضر فرهنگ ب مناستات فرهنگ  نقش 

ها از طریم نماید ب دبلتهای سیاس ، اقتصادی، فرهنگ  ب امنیت  سشورها ایفا م در حوزه

هالدف اسالتراتهیک در  های فرهنگ  در خارج بب عنواو یالکنفوذ، ایجاد ب توسعب پایگاه

 :Fokin & Shirin, 2017) نمایندسیاست خارج ، نیل بب اهداف یاد شده را تسهیل م 

تواو بب سیاست ایاالت متحده نمریکا در سادرسازی ب تاثیر ذاری بر . بب عنواو مثال م (45

ب نختگاو در سشورهای جهاو سوم بب بیهه در سشورهای نسالیای مرسالزی ب  نسل جواو

قفقاز پز از فربپاش  شوربی ب استقمل این سشورها اشاره نمود سب از طریم نهادهای  

، سازماو نیکوسارانالب «اسسلز»الملل  نموزش  موسوم بب صلح، شورای بین همچوو سپاه

 (.Lawson, 2018: 1-2حمایت از نزادی ب سالایر موضالوعات صالورت  رفتالب اسالت )

بب ابتکار جاو اف سندی رئیز جمهوری بقت نمریکا ب  1961ونانکب این ربیکرد در سال 

ها بب ملل اب ب رسوم نمریکای با تصویر سنگره این سشور با هدف معرف  فرهنگ ب ند
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جهاو از یک سو ب شناخت دقیم فرهنگ سایر ملل در جهت رسیدو در جهت نیالل بالب 

اهداف فرهنگ  ب سیاس  خود از سوی  دیگر ب نیز تربیج مسیحیت ب سسر وهره مثتت 

وناو در حالال این قانوو در نمریکا هم (.Luke, 2013: 76) تأسیز  ردید المللدر بین

 باشد ب تاسنوو دستابردهای مثتت  را بب همراه داشتب است.اجرا م 

بنابراین، جایگاه فرهنگ در سیاست خارج  جمهوری اسمم  ایراو، فرهنگ دبلت 

تالرین هالدف نو افالزایش  یرد، بلکب مهمهای سیاس  قرار نم اسمم  در خدمت هدف

ها اسالت. در   نوها ب بینش سیاس  سشورها نستت بب هویت اصیل اسمم  ب الهن اه 

متادلالب ب »تواو اینگونب بیاو سالرد: تعریف دیپلماس  فرهنگ  جمهوری اسمم  ایراو م 

هالا، بابرهالا، ها، اطمعالات، هنالر، دانالش، مهارتها، اندیشبالها، ایدهها، انگارهتتادل ایده

ای هالا بالرها ب عناصر فرهنگ  میاو ایراو ب دیگر سشورها ب ملتها ب سایر بیه  سنت

دیپلماس  (. 120: 1387فیربزنباددی، )دهقان « باشدم  ایجاد ب تقویت درک ب فهم متقابل

شود؛ والوو بالرخمف تتلیغالات، هالدف فرهنگ  از ربابط ب تتلیغات فرهنگ  متمایز م 

هالالای دیپلماس  فرهنگ ، تعامل ب در نمیختن با مخاطتاو خاص اسالت ب نالالب القالا  پیام

. در دیپلماس ، تأسید بر ربابط متقابل پایدار ب طوالن  مدت ب دیرباقعال  ب تحریالف شالده

مدت ب  ذرا است. اهدف جمهوری اسمم  ایالراو در دیپلماسال  نب متارزة سیاس  سوتاه

فرهنگ  شامل شناساندو بض، موجود بالب جهانیاو، رساندو پیالام اسالمم ناب بالب مسلماناو 

ب تصویرسالازی صالحیح از جمهالوری ایرانال   -جهاو، بازسازی هویت فرهنگ  اسمم 

در الگالوی (. 435: 1396)میرفخرای  ب فیربزمنالدی،  اسمم  ایراو در نزد جهانیاو است

دیپلماس  فرهنگ  جمهوری اسمم  ایراو، سیاست خارج  بب لحاظ اسمم  ب انقمبال  

ن  توانالد جهالاجانتب ب از جملب دیپلماس  فرهنگ  م بودو نو، تنها از راه دیپلماس  همب

 دهالد جالوهره فرهنگ  نو اسالتشود؛ زیرا ننچب ماهیت سیاست خارج  ایراو را شکل م 

ها ب سازبسارهای فرهنگ  در سیاسالت خالارج  بنابراین هدف(. 325: 1393)دهشیری، 

ای ای دارند. رسالت ب تعهدات ایراو بب س ح مل  یا من قبسشور، تقالدم ب ابلویالت بیالهه

ها، های اسمم  ب فراتر از نو، تمام ملتاساس  نو همة ملت شود؛ بلکب هدفمحدبد نم 

ها ب بشریت هالستند. این بیه  ، الگوی دیپلماس  فرهنگ  ایراو را از سایر سشورها دبلت

ات نرالری فرهنگال  در ایالن پالهبهش سازد. همچنین هدف از استفاده از ره متمایز م 
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های مادی نیست، بلکب وف بب هدفنشانگر نو است سب ربابط ایراو ب بمربه فقط مع 

 های معنوی ب معنای  اهمیت محوری دارد.هدف

 

 . رویکرد نظری دیپلماسی فرهنگی ایران3

ها ها ب اندیشبالملل برای درک پدیدهدر هر رشتب علم  از جملب علوم سیاس  ب ربابط بین

تجالویز  ها ب برای هدایت پهبهش بالب هالدف سالودمند ب در نهایالتدر ربابط دربن  نو

سیاستگذاری درست ب معقول، بجود رهیافت نرری ضربرت اساس  دارد. بنابراین، همب 

الملالل بالب حل مفصل اساس  در ربابالط بینهای نرری پیشنهاد شده برای یافتن راهطر 

ترین ب منرور جلو یری از جنگ ب در عین حال قالادر سالاختن جوامال، بالب حفالظ نالاب

احترام است. لذا در این پهبهش از باسابی دیپلماس  های خود، قابل ترین ارز  رام 

از این نرر، (. 14: 1394فرهنگ  جمهوری اسمم  ایراو باید بهره  رفت )سیمتر ب مقیم ، 

سردو سیاسالت ب اقتصالاد، حالوزة  ربیداد بزر   ووو انقمب اسمم  عمبه بر د ر وو

از فرهنگ پیش ب پز از نو سخن تواو رب سرد. بب شکل  سب م فرهنگ را نیز با تغییر رببب

تواو ونین  فت سب سیاست فرهنگ  ایراو، سیاست انقمب اسالمم  رب م  فت. از این

است. انقمب اسمم  بدین معناست سالب فرهنگ اسمم  در همة ش وو فردی ب اجتماع  

رهتر عنواو سشور اصالل ب متنالا قرار رفتب است. در این راستا از نرر امام خمین  )ره( بب

های سند ب ضمن تأیید ضالربرتریزی م انقمب اسمم ، ساختار جامعب را فرهنگ پایب

سننده ب امور عنواو یک  از ابعاد هست  انساو، شالوده فرهنگ را تعیینمادی ب اقتصادی بب

تالرین (. مهم124: 1389شالناخت )صالالح  امیالری ب محمالدی، دیگر را تابع  از نو م 

 :هوری اسمم  ایراو عتارت است ازسارسردهای فرهنگ  جم

 تمدن  ملت باستان  ایراو؛ -رائب هویت، شخصیت ب رب  فرهنگ ا .1

 های فرهنگ  ایراو؛ها ب بیه  نمایش ب عرضة ارز  .2

ارائة تصویر باقع  ب مثتت از مردم ب دبلت جمهوری اسمم  ایراو بالب عنواو  .3

 (.93: 1396اراو، ملت  متمدو، با فرهنگ  سازنده ب زاینده )اژدری ب همک

هالای جهالاو، های فرهنگ  مشترک ایراو با سالایر ملتنمایش ب تربیج ارز  .4

 ساالری، نزادی، انساندبست  ب سرامت بشری؛های  مانند عدالت، مردمارز 
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ها از توسعة ربابط مردم با مردم سب پایدار ب درازمدت بوده ب بالا تغییالر حکومت .5

 ربد؛بالین نم 

فرهنگ  سشورهای دیگالر از راه بالب سالار رفتن  -او علم تأثیر ذاری بر نختگ .6

 دیپلماسال  دیررسم ؛

فراهم ساختن بستر ب زمینة الزم برای برقراری تماه با افکالار عمالوم  سالایر  .7

 سشورها؛

های نناو با جمهوری های  سب دبلتتهیة دستور سار مثتت برای همکاری با ملت .8

 (.330: 1390ای، ای ، زهرههای سیاس  دارند )رضاسمم  ایراو اختمف

هالا سالب سمک بالب اعتمالاد ب تالسهیل اعتمادسالازی بالا سالایر سالشورها ب ملالت .9

 های اقتصادی، سیاس  ب امنیت  با نناو خواهد بود؛سالاز همکاریزمینالب

تهیة بستر، ابزار ب بسالایل من قال  ب معقالول بالالرای بازسالازی مناسالتات بالالا  .10

های سیاس  ب مناف، مل  با جمهالوری اسالمم  ایالراو، سالشورهای  سالب بب دلیل اختمف

 ربابط دیپلماتیک ندارند.

 ایجاد فضای فرهنگ  ب اخمق  مثتت برای مقابلب با تهاجم فرهنگ  بیگانب؛ .11

سمک بب همکاری ب هماهنگ  فرهنگ  سشورهای همسو با جمهوری اسمم   .12

ای ب اطمعات  نوین من قب -گ ایراو برای متارزه با امپریالیسم فرهنگ  ب استقرار نرم فرهن

 جهان ؛

برقراری ب تسهیل ربابالط ب متالادالت بالین هنرمنالداو، دانشالمنداو ب نختگالاو  .13

 های جهاو؛علمال  جمهوری اسمم  ایراو ب سایر سشورها ب ملت -فرهنگ 

ارائة راهکارها ب ایجاد سازبسارهای مؤثر برای انتقالال یالافتن اشالکال ب ابعالاد  .14

تر فرهنگ ، علم  ب نموزش  بین جمهوری اسمم  های  ستردهجدیالدی بالرای همکاری

(. بب این ترتیر، 436: 1396های دیگر )فخرای  ب فیربزمندی، ایالراو ب سشورها ب ملت

این هنر جمهوری اسمم  ایراو است سب بتواند بالب میزاو سارسردهای ذسر شده، مناف، خود 

ناف، ملالال  خالالود را در میالاو مفالاهیم های جهانشمول قرار دهد ب مرا در راستای ارز 

، ربابط ایالن جهان ، بازتعریف سنند. از این رب، برای تتیین بیشتر مناستات فرهنگ  ایراو

 دهیم.با بمربه را مورد ارزیاب  قرار م سشور 
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 . سیاست فرهنگی بالروس4

در مورد اصول سیاست بمربه باید  فت سب این سشور دارای اسالتقمل رأی در سال ح 

باشد. این سشور مخالف حضالور الملل  م ای ب بینمل  ب متحد ربسیب در مسائل من قب

 رایانب درب در اربپای شرق  ب بمربه است. ا روب درب فشارهای  را علیالب مداخلب

هالای هدفمنالد را اعمالال نبرد ب تحریممقامات بمربه سیاس  ب پارلمان  بب عمل مال 

مش  مستقل سیاس  بر نمده از اراده مالردم ساه خطنماید بل  حاسمیت بمربه برام 

تاسنوو اداره سشور را بر عهده دارد ب با عدم پذیر   1994است. ملت بمربه از سال 

نهاد، های درب، راه استقمل ب سازند   را پیش  رفتب است )دهشیری ب حسالنخواستب

، استفاده از فرهنگ یک بر این اساه، نگاه بمربه بب دیپلماس  فرهنگ  نیز (.137: 1392

دبلت در پشتیتان  از اهداف سیاست خارج  ب یا دیپلماس  نو ب ارتتاط یک حکومت با 

ها است. از این رب، سامیاب  ب موفقیت در مخاطتین خارج  برای تاثیر ذاری مثتت بر نو

سیاست خارج  بب طور عام ب در حوزه تغییر وهره ب تصویر یک سشور در جوام، دیگر 

ور خاص، در  رب استفاده مناسر از سازبسارها ب ابزارهای فرهنگ  در والارووب بب ط

 باشد.دیپلماس  فرهنگ  م 

تواو در تعدادی از اسناد ب مالدارک استراتهی ربابط فرهنگ  خارج  بمربه را م 

، قوانین 2015 -2011های های دبلت  فرهنگ  ب توسعب  ردشگری برای سالیافت. برنامب

ها ( ب یا سار راو ب اتحادیب2004(، سینما )2005ها )(، موزه2006(، میرار )1991فرهنگ )

( تربیج هر دب میرار فرهنگ  ب توسعب فرهنگ  محل  بالب یالک 1999در بخش خم  )

الملل  برای موافقتنامب بین 33، این سشور 1992ابلویت رسم  تتدیل شده است. از سال 

، ربسیب، وین، هند، ایراو، نفریقای جنوب  ب ترسیب فرهنگ با سشورهای عضو اتحادیب اربپا

های یونسکو در مورد حفاظت ب ارتقالای تنالوع اصال محات امضا  سرده است. توافقنامب

 (.Sandell, 2013:9) ( را تصویر سرد2003( ب میرار فرهنگ  نامرئ  )2005فرهنگ  )

ایگاو نزدیک )ربسیب ب های این سشور، ابلویت دادو بب همسبنابراین، با توجب بب سیاست

سشورهای عضو اتحادیب اربپا مانند لیتوان ، لهستاو ب ابسراین(، ب سایر سشورهای جالدا 

شده از اتحاد جماهیر شوربی سابم نریر نذربایجاو، ب همچنین تا حدی نلماو، ایتالیالا ب 

حوزه  های دبلت  بر سبفرانسب، لهستاو ب لیتوان  قابل ذسر است. از اینرب، اهداف سیاست

 تمرسز دارد:
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 دیپلماس  فرهنگ  برای ارتقای فرهنگ بمربه در س ح بین الملل ؛ .1

تقویت هویت مل  بمربه در داخل سشور ب در محدبده نو )ربسیب، ابسراین  .2

 ب لهستاو(؛

سازی زند   فرهنگ  شهربنداو. این اهداف در مقایسب بالا ایالن باقعیالت دن  .3

 ز سار ب تحصیلربوط بب فرهنگ، تجربب بسیار سم  اهای ماست سب اسثر سارسناو بزارتخانب

های  در برخورد با فرهنالگ در در خارج از سشور دارند. مقامات محل  دارای صمحیت

 سننالدهای سشالور را تضالمین م ربابط خارج  هستند، در صورت  سب بحدت سیاست

(Helly, 2014: 8.) 

شود، سازمانده  ریت م یک نمونب از ربابط فرهنگ  خارج  سب در س ح محل  مدی

ای ربسیب( در از ربزهای فرهنگ  من قب سالینینگراد )یک باحد اداری من قب 2013در سال 

است. ربابط فرهنگ  خارج  معموالً توسط بزارت فرهنگ ب بزارت امور « برست»من قب 

  شود سب در این زمینب، دبلت با مؤسسب تحقیقات  دبلت ، مؤسسب فرهنگخارجب بر زار م 

اند از سارشناساو سب نوع نگر  در بمربه بجود دارد سب عتارت از سند.بمربه سار م 

جویانب ب نگر  عدم همکالاری بالا مقامالات جویانب، نگر  مصالحبهای همکارینگر 

دبلت . بخش فرهنگ ، ددددب فرهنگ  سشور ب اربپای  بودو جامعب را مورد بح  قرار 

سنند، بب طالور مخفیانالب بالب عنالواو سب بمربس  صحتت م افرادی »دهد. با این حال، م 

بالر شناسالای  هویالت ملال  ب  1«بگذار ما بمربه باشالیم»سمپین «. سنندمخالف رفتار م 

ها ها در خارج از سشور ب با بمربهفرهنگ  بمربه تمرسز دارد سب با پراسند   بمربه

فرهنگ را بب  2هاهمچنین، انجمن جهان  بمربه (. ,2014:9helly) سنددر سشور سار م 

پردازد ب تالربیج های هویت بمربه م عنواو راه  برای بهتود زند   ربزمره بب ریشب

سند. بمربه بخش  از برنامب فرهنگ  مشارست شرق  اتحادیب اربپا است. بب همالین م 

مدن  بمربه افزایش های خود را بب جامعب دلیل اتحادیب اربپا در وند سال اخیر سمک

 (.Yeliseyeu, 2013: 17)داده است 

المللال  با این بجود، این سشور بخش  از وندین وارووب فرهنگ  ب نموزش  بین 

، فرایند بلغارستاو اتحادیب اربپالا یالا معیارهالای 3الملل مانند برنامب ارزیاب  دانشجویاو بین

                                                             
1. Let us be Belarusians / Budzma 
2. Batskauschyna.  

3. PISA.  
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نیست. این بضعیت بمربه باع   ارزیاب  سیفیت نموز  ب پربر  اربپا ب شورای اربپا

های اربپای  با همتایاو خود در این سشالور همکالاری شود سب اتحادیب اربپا ب سازماوم 

ترین نقالش در سنند. در میاو سشورهای عضو اتحادیب اربپا، لهستاو، لیتوان  ب نلماو فعال

د ب در صورت های مردم بب مردم را دارنتقویت ربابط فرهنگ  با بمربه از طریم تماه

های نررسالنج  (.helly, 2014: 10) سننالدهالای فرامالرزی فعالیالت م در پربژه امکالاو

نشاو داد سب سب  رایش اصل  در ادراک فرهنگ  مردم ب  2000شده در اباسط دهب انجام

هویت فرهنگ  سالب موجودیالت  -(1: انترارات در مورد اربپا ب اتحادیب اربپا بجود دارد

( احساه دبر 2سند.  رایانب سیاستمداراو را تشویم م سند ب رفتار مل سشور را تهدید م 

( شناسای  این سب اتحادیب اربپا با بجود سخناو 3های نو؛ شدو از اتحادیب اربپا ب ارز 

های نو تمرسز دارد، در باق، توانالای  سمال  بالرای جالذب خود در مورد جذابیت ارز 

درصد از جمعیت  78نشاو داد سب  2012سال  ها درنررسنج  جمعیت در سشور را دارد.

اهل  هاسردند سب نوها بودند، در حال  سب بیش از یک سوم فکر م در درجب ابل بمربه

(. Lukashenko, 2014) داننالدها خود را اربپای  م درصد نو 24ربسیب هستند ب فقط 

ی  بالمربه در سنند هویت اربپااین اطمعات برای سارشناساو فرهنگ  سب احساه م 

سننده اسالت. در ایالن زمینالب، تعالدادی از انترالارات توسالط باشد، نگراومعرض خ ر م 

متخصصاو فرهنگ  در بمربه بیاو شده است. ابلین مورد مربالوط بالب نیالاز بالب ارتقالا  

ها ب ابزار مدیراو ب متخصصاو فرهنگ  در بخالش دبلتال  ب دیردبلتال  از طریالم مهارت

شوند او اظهار داشتند سب صاو فرهنگ  خارج  است. مصاحتبنموز  ب متادالت با متخص

هالا، های متعددی نریر حفاظالت از میالرار،  ردشالگری، مالدیریت موزهاین امر در زمینب

 های شتکب در زمینب مدیریت فرهنگ  مورد نیاز اسالتسازی، ارتتاطات ب استراتهیفیلم

(Sandell, 2013: 11)حساه، نیازمند حمایت . دبمین ابلویت، حت  یک مس لب سیاس  

ها است. بالر اسالاه نررسالنج  از ترجمب بب زباو بمربه ب از بب بمربه بب سایر زباو

 40، بخش  از جمعیت مسلط بب زباو بمربه بب سرعت در حال سالاهش اسالت )2012

 51داننالد، در مقابالل ها زباو بمربه را م دهند او در نرر داشتند سب نودرصد از پاسخ

های نزادی (. نررات دیگر توسط خترنگاراو در مالورد محالدبدیت2009ال درصد در س

های دبلت  م ر  شد سب برای سارنموزاو فرهنگ  بالرای اجتماعات یا دسترس  بب رسانب

های  است سب مردم در مورد سارنمد سردو نو دشوار است. همچنین، نیاز بب سیستم عامل
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 های هنری ب انتقال دانش فنال  در زمینالباهربند هنر معاصر، ت اترهای تجرب  ب نزمایشگ

هالای اربپالای های مستقل بح  خواهند سرد در حال  سب ربایتمدیریت فرهنگ  پربژه

 ,helly)سننالد درب  بب طور سیستماتیک مسائل فرهنگ  بمربه را با یکدیگر اددام م 

در حالوزه  تر میاو همکاری اربپالابرخ  از سارشناساو خواهاو تمایز باضح .(14 :2014

های اخیر توسط سارشناساو اربپای  نیز بب فرهنگ  ب ربابط سیاس  با نرام هستند.  زار 

 سنند.های سیاس  با مقامات، حمایت بیشتر از متادالت فرهنگ  را پیشنهاد م ردم تنش

 

 . هویت تاریخی، فرهنگی و علمی بالروس5

ربسالیب ب نلمالاو در جنالگ  ترین نتردهای بالینبمربه بخش  از ربسیب بوده سب سخت

ربسیب، بمربه در سالال  1917جهان  ابل را بب خود دیده است. بب دنتال انقمب استتر 

 1921اعمم موجودیت سرد ب در هماو سال مورد هجوم لهستاو قرار  رفت ب در  1919

بین لهستاو ب شوربی تقسیم  ردید. بمربه در جنگ جهان  دبم بالب اشالغال سالربازاو 

های بمربه بب عنواو یک  از جمهوری 1945مد ب بب سل  بیراو شد. در سال هیلتر درن

شوربی ضمیمب خاک ربسیب شد ب بب دنتال فربپاش  اتحاد جمالاهیر شالوربی در سالال 

اعمم استقمل سرد. ا روب این ملت از نهاد اسمب ب اربپای  هستند اما ارتتاطالات  1991

ادی ستر شده سب فرهنگ ملت بالمربه از نزدیک با نهادهای شرق  در طول قربو متم

از این نرالر، بالمربه عالمبه بالر  (.helly, 2014: 6)های شرق  برخوردار باشد بیه  

های علم  ب دانشگاه  است. های مل  ب تاریخ  دارای رشد وشمگیری در عرصببیه  

سالالب  ها شهرت جهان  دارند ب همباسالتاداو ب دانشگاهیاو این سشور در برخ  از رشتب

شوند. ایالن سشالور در های مختلف بارد بمربه م بسیاری از داباطتاو تحصیل از قاره

حوزه علم  ب تجاریسازی دانش دستابردهای خوب  دارد. با توجب بب خ مش  متضاد با 

 ستر  ناتو بب شر  سب تأثیر در راب ب با نمریکا ب درب داشتب است بلال  اسالتقمل در 

ا حفظ سرده ب در مسالیر اسالتقمل علمال  ب فرهنگال  نیالز حوزه سیاست خارج  خود ر

بب دلیل اهمیت ایالن سشالور در  (.Barshcheuski, 2011) های موثری برداشتب است ام

سند در سنار ربابالط سیاسال ، الملل فرهنگ ، جمهوری اسمم  ایراو تم  م ربابط بین

 .نفرین  سندپارلمان  ب اقتصادی در حوزه دیپلماس  فرهنگ ، نقش
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 . اهداف و عملکرد روابط فرهنگی ایران با بالروس6

ناپذیر شناخت هویت ب فرهنگ در ربابط متقابل سیاس  در جامب بین الملل  امری اجتناب

است. تأثیر ذاری مستقیم فرهنگ ب هویت مل  در سیاست خارج  هالر سشالالور سالاممً 

قویت ربابالط بر اساه مشهود است. ایراو ب بمربه بر اساه مناستات سیاس  سع  در ت

های فرهنگال  دب سشالور های اصیل فرهنگ مل  خویش را دارند. از این رب، فعالیتپایب

(. بر ایالن اسالاه، دب سشالور جمهالوری 2014نهاد، ایراو با بمربه دبجنتب دارد )حسن

اسمم  ایراو ب جمهوری بمربه از اراده خوب  در جهت  ستر  ربابط بالا یکالدیگر 

 یری،  سالتر ، ترین عامل در جهت شکلباق، اراده قوی سیاس  مهم برخوردارند. در

شود. تاسنوو مقامات ارشالد دب سشالور حفظ، تعمیم ب ارتقای ربابط دب سشور قلمداد م 

های های مختلف  را در حوزهاند ب تفاهمنامبسفرها ب دیدارهای متعددی با یکدیگر داشتب

اند. اتخالاذ مواضال، یکدیگر بب امضا رسانیده علم  ب فرهنگ  با متعدد از جملب در حوزه

ای ب های مل ، من قبمشترک در بسیاری از مسائل سیاس ، اقتصادی ب فرهنگ  در عرصب

های متقابل میاو دب سشور الملل  همگ   واه بر بجود عزم ب اراده مشترک در همکاریبین

ها دارند؛ برخ  از نو الملل مواض، یکساواست. دب دبلت در بسیاری موضوعات نرام بین

 اند از:عتارت

  رای  نمریکا؛جانتبمخالفت با نرام یک .1

 ای، استقمل طلت  ب شکاف طتقات  جهان ؛متارزه با تربریسم، خل، سم  هستب .2

  ر ب تقویت فرهنگ بوم  ب مل ؛مخالفت با فرهنگ ب تمدو سل ب .3

 گ  دب سشور؛برقراری ارتتاط میاو نختگاو علم ، اجتماع ، هنری ب فرهن  .4

ایجاد ارتتاطات علم  ب دانشگاه  میاو نهادهالای علمال  دب سشالور از طریالم  .5

 ی مشترک همکاری علم  ب فن ؛هاوویسیسمبر زاری 

ی فرهنگ ، هفتالب فالیلم، هاهفتبمعرف  فرهنگ ب هنر ایران  از طریم بر زاری  .6

ب مقالب ب سایر ی موسیق ، انتشار ستر ها ربهی ستاب، صنای، دست ، تتادل هاشگاهینما

 موضوعات در بمربه؛

 ی مختلف نموز  زباو فارس  ب ایراو شناس ؛هادبرهبر زاری  .7

ی هارقابت  ب المللنیبی هاتورنمتی مختلف برزش  در قالر ها ربهتتادل  .8

ها همگ  حالاس  از یالک اراده ب این نمونب(، 31: 1392، نهادحسندهشیری ب دبجانتب )



83 

 

 

 

 

تب    جایگاه 

دیپلماس  

فرهنگ  جمهوری 

اسالم  ایران در 

 رواب  با بالروس

 

ت ربابط سیاس  ب فرهنگ  متقابالل میالاو دب دبلالت ایالراو ب ربیکرد مناسر برای تقوی

 بمربه است.

 

 . نقش توریسم6-1

های خدمات  سشالورهای  اسالت سالب سالابقب صنعت توریسم یک  از پردرنمدترین بخش

نب تنها سار زار های طتیع  ب تفریح  دارند. این صنعت تمدن ، فرهنگ  ب جاذبب -تاریخ 

المللال  ب الملل بلکب وارووب  برای بهتالود ربابالط بیناقتصادی پرقدرت در تجارت بین

های متفابت در راستای  دستیاب  بب ابزاری برای فهم ماهیت ربابط بین سشورها با فرهنگ

این اساه، ایراو با تمدو عریم وندین هزار  بر. (Ursache, 2015: 134)مناف، مل  است 

های تالاریخ  ب نداب ب رسالوم ابنیالبسالب دارای میرار ارزشمند قوم ، زبان ، فرهنگ ، 

های ایراو ب تواند از این ابزار برای نزدیک  فرهنگم باشد؛ سب  ونا وو قوم  ب مل  م 

های دیگر، تعامالل ب ارتتاطالات میالاو ها ب محیطبمربه با نموز  افراد درباره فرهنگ

سالازنده ب  فرهنگ  را فراهم سند. جمهوری اسمم  ایراو با توسعب  ردشگری ب تعامالل

قوم ، ستک زند   ب محیط، ستر -موزبو با بمربه از طریم درک نداب ب رسوم مل 

شود ب تصورهای دیرباقع  نستت بب سشور افزایش احترام بب فرهنگ جامعب بمربه م 

بالب نرالر برد.  رداو برای نشنا شدو بب فرهنگ مل  از بین م را با دادو فرصت بب جهاو

های مهم در ربابط دب جانتب بب و ب بمربه تاسنوو از این ظرفیتهای ایرارسد دبلتم 

 اند.خوب  استفاده نکرده

 

 . نقش زبان6-2

جمهوری اسمم  ایراو در زمینة فرهنگ  دارای امتیاز تأثیر ذاری باالی  است. این سشور 

بالوده  المللهای پرمایة قدیم در من قب ب نرام بیناز دیرباز حلقة مهم اتصال بین فرهنگ

ها تأثیر زیادی  ذاشتند ب هنگالام جالذب بعضال  از است. ایرانیاو بالر فرهنگ سایر ملت

ها را بالا تغییر ب تحوالت الزم های مثتت نوهای دیگر، ن اهانب عمل سردند ب جنتالبفرهنگ

نمالوزاو جالواو بر همین اسالاه، اشالتیا  برخال  علم .(Valiyev, 2012: 1-2پذیرفتند )

  با فرهنگ ب زباو ایرانیاو از یک سالو ب ربابالط خالوب سیاسال  ب بمربه برای نشنای

بین دب سشور از سوی  دیگر ب نیز ضربرت نموز  پایدار علم  برای تربیالت  اقتصادی
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های سیاس ، اقتصادی، علم  ب فرهنگال ، نمالوز  زبالاو ب متخصصین زباو برای بخش

دهد. درحال ور قرار م های علم  ب فرهنگ  دب سشادبیات فارس  ب ربس  را در ابلویت

حاضر دب مرسز علم  ب دانشگاه  بمربه از جملب دانشگاه دبلت  بمربه ب دانشگاه 

های خارج  بمربه سب دارای قدمت علم  باال است، دارای سرس  رسالم  زبالاو زباو

های علم  ب فرهنگ  سفارت جمهوری اسمم  فارس  هستند. شایاو ذسر است سب رایزن 

های بمربه، در تم  هستند تا های ایراو شناس  در دانشگاهایجاد سرس  ایراو در جهت

(. ایالن 2016 مسعام،دانشجویاو ب استاداو را با فرهنگ ب تمدو ایراو بیشتر نشنا سازند )

در پ  سفر لوساشینکو رئیز جمهور بمربه بب ایراو ب  1379های زباو در سال سرس 

دانشالجو در  4  ب دانشگاه  بین دب سشور با پذیر  های علمنامب همکاریانعقاد تفاهم

(. از 375: 1389)بیات،  الملل دانشگاه دبلت  بمربه  شایش یافتدانشکده ربابط بین

این رب، تقویت زباو مل  فارس  ب توسعب ربابط اجتماع  بر پایب نو موجر همتسالتگ  

های مختلالف وام ب ملتشود. همچنین پایداری ب استمرار زباو فارس  در بین اقمل  م 

من قب ب استفاده از نو در دیپلماس  فرهنگ  جمهوری اسمم  ایراو بالر توسالعب ربابالط 

 ذارد سب این امالر ضالامن منالاف، ملال  فرهنگ ، اقتصادی ب سیاس  ایراو تأثیر مثتت م 

تواو ادعا سرد سالب متغیرها ب بنابراین م  الملل است.جمهوری اسمم  ایراو در نرام بین

دهال  بالب هویت  مشترک با های دیپلماس  فرهنگ  ایراو ب بمربه بالرای شالکلرفیتظ

 .طلتدتکیب بر این عوامل مهیا است ب در این راستا توجب بیالهة سیاسالتگالذاراو را م 

 

 . سند تفاهمات علمی6-3

 ها ب مراسزها علم  سشورها برقراری ارتتاطات علم  بین دانشگاهیک  از بظایف رایزن 

باشد. بر این اسالاه علم  ب تحقیقات  سشور فرستنده با سشور پذیرنده رایزو علم  م 

در بالمربه  1389رایزن  علم  جمهوری اسمم  ایراو در بمربه ب ابسراین در سال 

های های همکاریای را در زمینبتأسیز شد ب این رایزن  توانستب است اقدامات شایستب

های معتتر دب باشد سب بین دانشگاه، تفاهمات متعددی م علم  انجام دهد سب حاصل نو

 :شود مسشور بب امضا  رسیده است. در اینجا بب برخ  از تفاهمات اشاره 

دانشگاه تربیت مدره با دانشگاه دبلت  بارانویچ بمربه، دانشگاه تربیت مدره با  

بلت   ومل، دانشگاه دانشگاه دبلت   ومل بمربه، دانشگاه صنعت  اصفهاو با دانشگاه د
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صنعت  اصفهاو با دانشگاه دبلت  انفورماتیک ب رادیو الکتربنیک بمربه، دانشگاه صنعت  

تکنیک بمربه، دانشگاه صنعت  اصفهاو با دانشالگاه تکنولالوژی  اصفهاو با دانشگاه پل 

بمربه، دانشگاه صنعت  اصفهاو با دانشگاه دبلت  بارانویچ بالمربه، دانشالگاه جامعالب 

در « انالویم»)ه( با دانشالگاه زنالاو  مص ف  با اداره مسلماناو بمربه، دانشگاه الزهراال

بمربه، دانشگاه الزهرا )ه( با دانشگاه فرهنگ ب هنر بمربه، دانشالکده ربانشناسال  

تنها بخش از  (srib.by,2012) بمربه« انویم»دانشگاه عممب طتاطتای  با دانشگاه زناو 

شوند. از این بل دب سشور برای تقویت دیپلماس  فرهنگ  محسوب م های متقانامبتفاهم

ها دانشجویاو هستند سب بب عنواو پیشتازاو عرصب شالناخت ب نامبرب، خربج  این تفاهم

ها بب دلیل نشنای  بب  ردند. نون اه  پز از فارغ التحصیل  اسثر نناو بب سشور خود باز م 

توانند منشا  همکاری اند م ی سب در نو تحصیل سردهزباو، فرهنگ، اقتصاد جامعب ب سشور

ب شناخت متقابل فرهنگ  بین دب سشور ایراو ب بمربه باشند. بنابراین، محافل علم  ب 

های  هستند سب تأثیرات مهم  در ربابط فرهنگ  دارنالد؛ زیالرا دانشگاه  از جملب بخش

های ، تتادل استاد ب هیاتهای علم ، پذیر  دانشجومحافل علم  با بر زاری سنفرانز

های اجتماع ، های علم ، ایجاد شتکبهای م العات ، تشکیل انجمنعلم ، ایجاد فرصت

توانند نقش موثری در ربابط فرهنگال  دب واپ ستاب ب نشریات ب سایر موضوعات م 

ها سند همکاری نموزش  میاو بزارت علوم، سشور ایفا نمایند. برای تسهیل در این زمینب

قیقات ب فنابری جمهوری اسمم  ایراو ب بزارت نموز  جمهوری بالمربه بالرای تح

های علم  ب دانشگاه  بب امضا  رسالیده اسالت ب رایالزو علمال  ارتقای س ح همکاری

جمهوری اسمم  ایراو با استقرار در مینسک، پایتخت بمربه مسائل علم  دب سشور را 

 ای دب سشور بب همراه داشتب است.نماید سب تاسنوو دستابردهای خوب  بررصد م 

 

 های فرهنگی و هنری. فعالیت6-4

دبست بمربه بب دستابردهای فرهنگ  ایراو ستر شده است سب در عمیم مردم فرهنگ

های علم  ب فرهنگ  خوب  بالین دب سشالور های نخست ربابط سیاس  ب همکاریسال

ها، ها، نمایشالگاهاری جشالنوارهتواو بب بر الزشکل بگیرد. برخ  از این دستابردها را م 

های فرهنگ  هنری، صنای، دست ، فیلم، ستاب ب م توعات، ت اتر ب موسیق ، بر زاری هفتب

های انجام های علم  ب فرهنگ  اشاره سرد. شایاو ذسر است سب برخ  از فعالیتسنفرانز
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ب  2012ل ب رایزن  فرهنگ  در سا 2010های علم  در سال شده علم  با افتتا  رایزن 

ها در هنری شاهد افزایش فعالیت -تأسیز خانب فرهنگ ایرانیاو، ب سایر متغیرهای فرهنگ 

-های فرهنگ (. این فعالیت35: 1392نهاد، ایم )دهشیری ب حسنس و  سم  ب سیف  بوده

هنری تحت شعار دبست  ب همیاری بین ملت ایراو ب بمربه بب خوب  بر زار شد. ملت 

مدت تاریخ ب سنن مردم ایراو را در طول قربو متمادی بب خوب  درک  بمربه ط  این

هنری در خارج از سشور  روب ستر تقویت فرهنگ مل   -سردند. ایجاد مراسز فرهنگ 

های اقتصادی ب سیاس  نیز تسری پیدا سرده متقابل دب سشور شده است بلکب در سایر زمینب

ها، مراسم مل  ها، نیینو بر زاری همایشاست. خانب فرهنگ ایرانیاو بظایف مهم  همچو

 .(2014نهاد، ملت را داراست )حسن -ب مذهت  ب تقویت ربحیب مل  ب معنوی دب دبلت

این ربیداد مهم فرهنگ  ب هنری نمایشگاه  متشکل از نثار هنری ایراو شامل، تابلو فر  

سالاری، منتتهالای  مشالتمل بالر، ای همچنالین سار اهخانالبب صنای، دسالت ، نقاشال  قهوه

نید سب ساری، موسیق  زنده بب نمایش در م ساری،  چزن ، نیینبساری، سفالگری، قلممعر 

شود. برای نمونب، جشنواره فرهنگ با استقتال خوب  از جانر هنردبستاو ایران  رببرب م 

اسمم  سب با پشتیتان  ب مشارست  سترده سازماو فرهنگ  هنری شهرداری  -ب هنر ایران 

هراو ب با مشارست معابنت صنای، دست  سازماو میالرار فرهنگال  ب  ردشالگری ب بالا ت

در بمربه بر زار شد ب طّ   1390خرداد  26تا  17از هنرمنداو ایران  از  تن 70حضور 

های مختلالف مردمال ، هزار نفر از طتقات ب طیف 100ده ربز بر زاری جشنواره قریر 

س ولین ب  ردشگراو مقیم بمربه از ایالن ربیالداد ها، مهنرمنداو، هنردبستاو، دیپلمات

فرهنگ  هنری استقتال سردند. در این مراسالم ساراوفسالک  معالابو ابل بزیالر فرهنالگ 

بمربه، ط  سخنان  خوشحال  خود را از حضور در مراسم  شایش این جشنواره ابراز 

دب ملّت خواند  ترین ب موثرترین نوع ربابط بینداشت ب ربابط فرهنگ  را زیتاترین، عمیم

 یالرد )هفتالب فرهنالگ ب هنالر ایالراو در ای سب سایر ربابط از نو سروشالمب م ب بب  ونب

توانند با تم  مشترک برای حفاظت تردید دب سشور م (. ب 110 -115 :1390بمربه، 

هالا ب المللال  ب  سالتر  همکاریاز مناف، در س و  دبجانتب، وندجانتب، من قهای، بین

 ح رباب شاو را ارتقا  دهند.تعمیالم نو، س 
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 گیرینتیجه

در این مقالب تم  شده است دیپلماس  فرهنگ  میاو دب دبلت ایراو ب بالمربه مالورد 

بررس  قرار بگیرد. در بازخوان  ب بررس  عملکرد ربابط فرهنگ  بین دب سشور ایراو ب 

مدتاً جنتالب ها فرهنگ  دب دبلت ع ردد. فعالیتبمربه نقاط قوت ب ضعف مشاهد م 

ای، لالذا ضالعف پالهبهش ب اند تا جنتب ساختاری ب پایبنشنای  س ح  ب زبد ذر داشتب

نیالد. در ایالن شناخت فرهنگ  علم  یک  از مشکمت نسادمیک دب سشور بب حساب م 

های ها ب توانمندیمدت اشتراسات فرهنگ ، تاریخ ، اجتماع  ب سیاس  همراه با ظرفیت

ها برای ارتقای ربابط فرهنگ  دب سشور مورد م العب دقیم قرار علم  ب فرهنگ  ب ابلویت

نگرفتب است. بر همین اساه، این تعاممت ب مناستات فرهنگ  همانند ربابط سیاس  ب 

ای سال  ذشتب پیشرفت م لوب  نداشتب است ب جایگاه ب نگاه بیهه 25اقتصادی در طول 

فرهنگ  دب سشالور ب میالزاو تعالاممت در بین دبلتمرداو دب سشور نیافتب است. عملکرد 

 فرهنگ  متقابل  واه بر این ادعاست.

های خوب  را انجالام  روب جمهوری اسمم  ایراو در عرصب ربابط فرهنگ  فعالیت

ها منرم ب دارای هدف منسجم ب تخصص  نتوده است؛ برای داده است؛ بل  این فعالیت

پز از بیسالت سالال تالأخیر صالورت  نمونب اعزام رایزو فرهنگ  ایراو بب سشور بمربه

رسد رایزناو اعزام  بب بمربه از شناخت، توانمندی، تسلط فرهنگ   یرد. بب نرر م م 

انالد ب از دیگالر ب زبان  در حوزه دیپلماس  فرهنگ  با ربه ب بمربه برخوردار نتوده

سرده سوی دیگر جمهوری بمربه در حوزه فرهنگ نب برنامب قابل توجه  در ایراو اجرا 

است ب نب فردی را بب عنواو مس ول فرهنگ  در سفارت خود در تهراو منصالوب نمالوده 

نامالب تواو بالب فقالداو موافقتترین دالیل عدم پیشرفت ربابط فرهنگ  م است. از عمده

های فرهنگ  اساه ب متنای همکالاری دب نامبفرهنگ  بین دب سشور اشاره سرد. موافقت

های نامالبشود عالمبه بالر تفاهمهنری هستند. پیشنهاد م  -های فرهنگ سشور در فعالیت

موجود ضربری است سند راهتردی دیپلماس  فرهنگ  بین دب سشور ایراو ب بمربه ب 

های علم ، فرهنگ ، . از این طریم بخشهای ساالنب وندبجه  صورت پذیردریزیبرنامب

های و، سرسال های تالدریز زبالاتوریست ، برزشال ، تأسالیز انجمالن دبسالت ، سرسال 

شناس ، اهدای بوره تحصیل ، تتادل اسالتاد ب دانشالجو، بر الزاری ایرانشناس ، بمربه

های مشترک رادیوی  ب تلویزیون ، های فرهنگ ، همکاریهای فرهنگ ، همایشمنرم هفتب
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مشارست در ساخت فیلم ب سریال ب سایر مسائل فرهنگ  در ارتقای ربابط فرهنگ  دب 

تواند سکوی مناسالر بالرای ارتقالای اهند بود. دیپلماس  فرهنگ  م دبلت تاثیر ذار خو

ملت ایراو ب -فزاینده سایر تعاممت سیاس  ب اقتصادی پایدار میاو دب دبلت

 بمربه باشد.
 

 منابع

 .(1396فر. )استر فرهنگ ، محمدرضا سالح  امیری ب محمد سالل ان اژدری، لیم ب عل 

-فصللنامه ماالعلات فرهنلگ ،«م  ایالراومدل دیپلماس  فرهنگ  جمهوری اسم»

 بهشتم، تابستاو.دبره هیجدهم، شماره س  ارتباطات،

 بولتن ،20-23، صص 11جلد  .(1390هفتب فرهنگ ب هنر ایراو. ) بولتن  زار  بر زاری

 جمهوری اسمم  ایراو، مینسک. سفارت

والاپ ابل، ، مناسبات و اسناد فرهنگی جمهوری اسالمی ایلران .(1389بیات، فرهاد. )

 تهراو: انتشارات بزارت امور خارجب.

فصلنامه ، «دیپلماس  فرهنگ  ب جایگاه نو در سشورها» .(1384خان ، محمدحسن. )حسن

 ، شماره دبم، پاییز ب زمستاو.دانش سیاسی

، «ب بمربه عناصر فرهنگ  بر ربابط ایراو ریتأثبررس  » .(2014حسن نهاد، عتدالرحیم. )

 ، قابل دستره:51-56، صص 5شماره  ، مینسک،دومکا وهشیفصلنامه علمی و پژ
http://www.beldumka.belta.by/isfiles/000167_102523.pdf 
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